ZÁPISNICA
z vyhodnotenia cenových ponúk
Predmet zákazky : Autobusové čakárne v obci Radatice
Verejný obstarávateľ : OBEC RADATICE, Obecný úrad Radatice 105, 082 42 p. Bzenov
IČO: 00327662
KOMISIA:
Predseda : Mgr. Jana Homoľová
Členovia : Andrej Karniš
Radoslav Falat
Dňa 25.2.2014 o 17,00 hod. sa v zmysle § 42 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov
uskutočnilo vyhodnotenie cenových ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyhlásenej výzvou
na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác k predmetu zákazky –
Živičná úprava miestnej komunikácie v obci.
Prezenčná listina zo zasadnutia komisie tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
•

1. Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili cenové ponuky v lehote
určenej na ich predloženie:

Por. č.

Dátum doručenia
1.

•

Hodina doručenia
10.15 hod.
Poštou

25.2.2014

2.

25.2.2014

10.15 hod.
Poštou

3.

25.2.2014

10.15 hod.
Poštou

Údaja uchádzača
Jozef Šmrhola –
OLYMP
Maďarovská 145
935 87 Santovka
KEMADA, s. r. o.
Jakubovo nám. 10
811 09 Bratislava
Firma Stedas
Mochovská 2993/4
934 05 Levice

2. Splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa:

Členovia komisie na vyhodnotenie súťažných ponúk prekontrolovali úplnosť predložených
ponúk a splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré boli uvedené vo výzve na
predloženie ponuky. Na základe vykonania formálnej kontroly splnenia podmienok účasti
a splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa komisia konštatuje, že všetci uchádzači splnili
podmienky ako aj ostané podmienky určené verejným obstarávateľom.
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•

3. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

Žiadny uchádzač nebol vylúčený.
•

4. Vyhodnotenie:

Komisia vyhlasuje, že predložené ponuky uchádzačov spĺňajú všetky požiadavky verejného
obstarávateľa.
Komisia pri skúmaní ponúk nezistila žiadne zrejmé matematické chyby v cenách
predložených v ponukách uchádzačov a nepristúpila k ich oprave.
Do vyhodnotenia boli zaradené ponuky uchádzačov:
1. Jozef Šmrhola – OLYMP, Maďarovská 145, 935 87 Santovka
2. KEMADA, s. r. o., Jakubovo nám. 10, 811 09 Bratislava
3. Firma Stedas, Mochovská 2993/4, 934 05 Levice
Verejný obstarávateľ stanovil nasledovné kritériá na vyhodnotenie ponúk:
1. Predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom:
2.000 € s DPH/ks
2. Miesto poskytnutia predmetu zákazky: autobusová čakáreň
3. Rozdelenie na časti: predmet zákazky nie je rozdelený na časti
4. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:
Požadovaný termín realizácie do 31.8.2014
Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok
Lehota na predloženie ponúk: do 25.2.2014 14.00 hod.
Ponuku doručiť na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy
Ponuku uchádzač musí predložiť v písomnej forme, v štátnom jazyku (slovenskom),
poštou alebo osobne, v lehote na predkladanie ponúk. Ponuku predložiť v uzavretom
obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania
uchádzača s označením „ SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ „ a s heslom súťaže : „ Autobusové
čakárne v obci Radatice“
Výsledná hodnotiaca tabuľka:
Por. č.

1.

2.

3.

Údaje uchádzača

Cena vrátane DPH za
dodanie predmetu zákazky v
EUR

Jozef Šmrhola-OLYMP, Maďarovská 145,
935 87 Santovka

4.690,00 €

KEMADA, s. r. o., Jakubovo nám. 10, 811 09
Bratislava

4.940,00 €

Firma Stedas, Mochovská 2993/4, 934 05
Levice

5.060,00 €
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Zdôvodnenie umiestnenia ponúk :
Úspešný uchádzač Jozef Šmrhola – OLYMP, Maďarovská 145, 935 87 Santovka
predložil v hodnotenom kritériu najnižšiu cenu v EUR – 4.690,00 € vrátane DPH.
Druhý v poradí je uchádzač KEMADA, s. r. o., Jakubovo nám. 10, 811 09 Bratislava
predložil v hodnotenom kritériu cenu v EUR vo výške 4.940,00 € s DPH, čo je vyššia
cena ako predložil úspešný uchádzač.
Tretí v poradí je uchádzač Firma Stedas, Mochovská 2993/4, 934 05 Levice,
predložil v hodnotenom kritériu cenu v EUR vo výške 5.060,00 € s DPH, čo je vyššia cena
ako predložil úspešný uchádzač.
•

Záver hodnotenia

Na základe vyhodnotenia komisia doporučuje verejnému obstarávateľovi uzatvoriť
zmluvu na predmet zákazky s uchádzačom.
Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom
zápisnice v plnej miere súhlasia.
V Radaticiach, dňa 25.2.2014

Predseda : Mgr. Jana Homoľová .....................................................
Členovia : Andrej Karniš

....................................................

Radoslav Falat

....................................................
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